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Výzva k podání nabídek
Název zadavatele:

město Cheb

Sídlo zadavatele:

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO:

00253979

Profil zadavatele:

https://zakazky.cheb.cz/profile_display_2.html

URL veřejné zakázky:

https://zakazky.cheb.cz/contract_display_706.html

Osoba oprávněná jednat za
Mgr. Antonín Jalovec, starosta
zadavatele:
Ing. Jiří Kurucz, úředník veřejných zakázek
telefon: 354 440 172
Kontaktní osoby
email: kurucz@cheb.cz
zadavatele z hlediska
administrativního
Mgr. Eva Danihelková, úřednice veřejných zakázek
telefon: 354 440 514
email: danihelkova@cheb.cz
Název veřejné zakázky:

Pořízení a implementace produktů Microsoft

Druh zadávacího řízení:

Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon“) k veřejné zakázce na dodávky

V souladu s § 53 odst. 1 zákona Vám tímto zadavatel město Cheb oznamuje, že dne 14.09.2020
zahájil výše uvedené zjednodušené podlimitní řízení zveřejněním této Výzvy k podání nabídek
na profilu zadavatele https://zakazky.cheb.cz/contract_display_706.html.
Předmětem veřejné zakázky je pořízení a implementace produktů společnosti Microsoft v rámci
licenčního programu Enterprise Agreement a implementace licencí 365 do prostředí zadavatele.
Bližší informace jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 ZD.
Kompletní zadávací dokumentace v elektronické podobě je uveřejněna na profilu zadavatele.
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Nabídka v českém jazyce musí být zpracována písemně v elektronické podobě a podána
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL
viz úvod této Výzvy). Nabídky musí být doručeny do 10:00 hod. dne 01.10.2020.
V případě, že účastníci zadávacího řízení předkládají doklady v jiném než českém jazyce, musí být
opatřeny překladem do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.
Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků, protože jsou požadovány pouze nabídky
v elektronické podobě.
Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal v rámci
zadávacího řízení více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku
a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník prokazuje kvalifikaci, bude zadavatelem
vyloučen.
Pokud nebude nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v Zadávací
dokumentaci, nepovažuje se za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Zadavatel v rámci předmětného zadávacího řízení požaduje prokázání splnění:
a)
základní způsobilosti;
b)

profesní způsobilosti;

c)

technická kvalifikace.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona prokazuje dodavatel ve zjednodušeném
podlimitním řízení splnění kvalifikace předložením příslušných dokladů v prosté kopii,
všechny požadované doklady k prokázání kvalifikace může dodavatel nahradit čestným
prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona.
Doklady prokazující základní a profesní způsobilost (dle § 77 odst. 1 zákona) musí prokazovat
splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců PŘEDE DNEM
PODÁNÍ NABÍDKY.
Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby k prokázání kvalifikace použili vzorová čestná
prohlášení, která tvoří přílohu č. 1, 2 a 3 Zadávací dokumentace.
Prokázání základní způsobilosti:
Zadavatel požaduje, aby účastník prokázal, že dle § 74 odst. 1 zákona:
b) nebyl v zemi svého sídla v posledních pěti letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona nebo obdobný trestný čin
podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;
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c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění;
e) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
f) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu
země sídla dodavatele.
Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) zákona splňovat tato
právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
Splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice se prokazuje předložením:
- příslušných výpisů z evidence Rejstříku trestů fyzických a právnických osob ve vztahu
k písmenu a),
- potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k písmenu b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k písmenu b),
- písemného čestného prohlášení ve vztahu k písmenu c),
- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k písmenu d),
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že
není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k písmenu e).
Prokázání profesní způsobilosti
Splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona prokáže dodavatel předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku, nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis
do takové evidence vyžaduje dle § 77 odst. 1 zákona.
Prokázání technické kvalifikace
Dodavatel musí prokázat, že splňuje ustanovení § 79 odst. 2 písm. b) a c) zákona.
Zadavatel požaduje seznam významných dodávek a implementací v souladu s § 79 odst. 2 písm. b)
zákona poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny
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a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Zadavatel požaduje doložení seznamu
obsahující:
- min. 1 dodávka licencí Microsoft v rámci programu Enterprise Agreement minimálně
v objemu 1 000 000 Kč bez DPH;
- min. 1 implementace hybridního cloud prostředí včetně groupwarových služeb
ve spolupráci s Microsoft Exchange serverem pro více jak 150 uživatelů.
Pozn. Jestliže jedno nebo více poskytnutých plnění splňuje výše uvedené požadavky, lze takovou
významnou dodávku použít pro prokázání více bodů specifikovaných požadavků. V takovém
případě je však nutné, aby bylo z předloženého seznamu patrné a zřejmé splnění všech
uvedených požadavků.
V případě, že dodavatel nerealizoval příslušnou dodávku / implementaci sám v plném rozsahu, ale
společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel jiného dodavatele, uvede výslovně tuto
skutečnost do seznamu významných dodávek a implementací. V takovém případě musí být
prokázáno splnění požadavků na významné dodávky a implementace postupem dle § 79 odst. 4
zákona.
Zadavatel požaduje předložení seznamu osob, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky,
a které budou zajišťovat kontrolu kvality v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c) zákona.
Zadavatel požaduje sestavení min. 4 členného realizačního týmu (zadavatel neumožňuje plnění více
pozic 1 osobou), přičemž musí být obsazeny následující pozice a splněny následující požadavky
na členy týmu i jednotlivé pozice (splnění uvedených požadavků musí vyplývat z dodavatelem
předložených profesních životopisů, které budou tvořit přílohu požadovaného seznamu):
- projektový manažer


na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:


2 referenční projekty v oblasti dodávky a implementace softwarových
produktů, na kterých se podílel v obdobné pozici (v pozici vedoucího
projektu či projektového manažera);



dosažení certifikace (certifikát, osvědčení nebo jiný obdobný doklad)
projektového manažera dle IPMA, PMI, PRINCE2 nebo jiné
rovnocenné metodiky projektového řízení;

- specialista software


na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:
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2 referenční projekty v oblasti implementace informačních technologií
do prostředí zadavatele (objednatele), na kterých se podílel v obdobné
pozici (specialista software);



dosažení certifikace (certifikát, osvědčení nebo jiný obdobný doklad)
na správu a návrh designu platformy Microsoft v úrovni MCSE
(Microsoft Certified System Engineer nebo Microsoft Certified
Solutions Expert);

- specializace Cloud


na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:


2 referenční projekty v oblasti dodávky anebo implementace
softwarových produktů, na kterých se podílel v obdobné pozici
(specialista cloud);



dosažení certifikace (certifikát, osvědčení nebo jiný obdobný doklad)
pro návrh a implementaci nabízeného Microsoft cloud prostředí;

- Specialista bezpečnosti Cloudu


na pozici jsou kladeny následující minimální požadavky:


2 referenční projekty v oblasti dodávky a (nebo) implementaci
informačních technologií do prostředí zadavatele (objednatele), na
kterých se podílel v obdobné pozici (specialista bezpečnosti cloudu);



dosažení certifikace (certifikát, osvědčení nebo jiný obdobný doklad)
pro zabezpečení Microsoft cloud prostředí.

Zadavatel dále požaduje, aby výše uvedené pozice byly obsazeny osobami schopnými komunikovat
v českém jazyce, případně aby osobě, která takové komunikace není schopna, zabezpečil v rámci
svých nákladů tlumočníka.
Přílohou výše uvedeného seznamu musí být strukturované profesní životopisy jednotlivých členů
týmu, které musí obsahovat minimálně tyto údaje:
1.

Jméno a příjmení člena týmu.

2.

Popis pozice člena týmu v rámci plnění této veřejné zakázky.

3.

Vztah k dodavateli (v případě, že člen týmu nemá s dodavatelem uzavřen pracovně-právní
vztah, musí doložit doklady prokazující kvalifikaci jinou osobou ve smyslu § 83 zákona).
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4.

Přehled realizovaných akcí s uvedením popisu plnění a ceny v Kč bez DPH, na kterých
se člen týmu podílel, a to včetně uvedení jeho funkce, vykonávaných aktivit a kontaktních
údajů objednatele zakázky (z uvedeného musí vyplývat splnění požadavků na referenční
projekty).

5.

Textový přehled získaných certifikátů, osvědčení nebo jiných obdobných dokladů.

Členové týmu tvořící realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky a jejich
přehled bude před podpisem smlouvy také přiložen jako její příloha č. 2. Změny členů týmu budou
možné pouze po předchozím schválení zadavatelem, a to osobami splňujícími pro nahrazovanou
pozici požadavky uvedené k prokázání technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) zákona.
Hodnocení nabídek
Základním kritériem hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek ve smyslu § 114
odst. 1 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
celkem v Kč bez DPH za 36 měsíců uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
č. 4 ZD.
V souladu s ustanovením § 39 odst. 4 zákona si zadavatel vyhrazuje právo provést posouzení
splnění podmínek účasti až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele
(účastníka zadávacího řízení, který podal dle hodnocení ekonomicky nejvýhodnější nabídku).

Ing. Jiří Kurucz
úředník odboru kanceláře starosty
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